
 

 

ATA DA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

(Realizada em 13 de abril de 2022) 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, realizou-se, via Google 1 

Meet, em videoconferência, a reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 2 

Graduação em Medicina. A Profª Claudete Araújo Cardoso, Coordenadora do Curso, 3 

abriu os trabalhos às nove horas, estando on-line os seguintes professores e alunos 4 

representantes do DABT: Arnaldo Costa Bueno, Vice-coordenador do curso; Adriana 5 

Pitella Sudré, MIP; Alair Sarmet Santos, Cristina Asvolinsque, MRD; Carlos Augusto 6 

Faria, Maria de Fátima Bazhuni, MMI; Christianne Bretas Vieira, Fernanda Carla Ferreira 7 

Brito, Tânia Gouvea Thomaz, MFL; Sandra Costa Fonseca, MEB; Daniella Campelo Cox 8 

Moore, Thaís Guaraná, MMC; Graça Helena Maia, MPT; Helena Carla Castro, GCM; 9 

Lilian Koifman, MPS; Luiz Cláudio Santos, MCG; Moema Guimarães Motta, MSS; 10 

Valéria de Queiroz Pagnin, MSM; Luiza Magalhães de Assis, Pedro Barbosa Gomes, 11 

DABT. A reunião teve como pauta os itens: 1) Aprovação da ata da reunião realizada em 12 

09/03/2022. A ata foi aprovada sem ressalvas. 2) Relatório dos pequenos grupos (GT do 13 

1
o
 ao 4

o
 período, 5

o
 ao 8

o
 período e Internato). A Professora Adriana Pitella apresentou 14 

um resumo da reunião do GT do 1º ao 4º Período. No 1º período está havendo um problema 15 

com relação ao deslocamento dos alunos, problema este que já existia antes da pandemia, 16 

pois com aulas no Campus do Gragoatá e aulas no HUAP em horários muito próximos, fica 17 

difícil para os alunos chegarem nos horários previstos. A Profª Moema, coordenadora do 18 

período, está buscando soluções, como salas de aula no Gragoatá para que a Psicologia 19 

Médica dê aulas lá e diminua esse deslocamento. Para o próximo semestre será discutida a 20 

possibilidade de reorganização da grade para ajudar nessa questão. Os demais períodos 21 

estão correndo sem problemas e não foram trazidas questões. Será levada como sugestão 22 

para o DABT a possibilidade de haver um rodízio entre os alunos representantes, para que 23 

não haja sobrecarga de apenas um representante. Também foram discutidas questões como a 24 

vacinação dos alunos e atividades de extensão. A Professsora Claudete falou sobre os alunos 25 

que não inseriram no sistema IdUFF o seu cartão de vacinação. A maioria eram alunos 26 

oriundos de transferências e já estavam entrando em contato para solucionar esta questão. A 27 

Profª levou ao conhecimento do NDE o caso da aluna que entrou com um processo no SEI 28 

solicitando regime excepcional de aprendizado por não ter se vacinado contra COVID-19. O 29 

caso foi remetido à Reitoria e estamos aguardando providências da PROGRAD. A aluna 30 

entrou com uma queixa na Ouvidoria pleiteando danos morais contra a Coordenação do 31 

Curso, uma vez que está sendo impedida de freqüentar as aulas presenciais. Após a 32 
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constatação de tal queixa, ficou resolvido que todo o contato da Coordenação do Curso com 33 

a aluna será realizado a partir de agora apenas através do SEI. Para finalizar esta pauta, foi 34 

passada a palavra para a Profª Fátima Pombo para falar sobre o GT do Internato. A Profª 35 

informou que, em relação à Atenção Básica, estamos avistando um cenário melhor para os 36 

nossos alunos em Niterói, visto que atualmente ficamos com 12 alunos em Niterói e 24 37 

alunos nas unidades básicas do Rio, com esperança de chegarmos a 45 vagas no total no 38 

início de 2023. Continuamos com problemas de vagas para estágio nos demais internatos, e 39 

o GT continua buscando soluções. 3) Adequação da carga horária de MICA IV e MIAI 40 

IV e revisão de todos os conteúdos relacionados à Pediatria do 5º ao 8º período. Foi 41 

passada a palavra para o Prof. Carlos Augusto Faria para falar sobre adequação da carga 42 

horária de MICA IV e MIAI IV e adequação dos conteúdos relacionados à Pediatria do 5º 43 

ao 8º períodos. O prof. Carlos Informou que seria oficializado o que já acontece no 8º 44 

período. São duas disciplinas de 180 horas, MICA IV e MIAI IV, sendo que na verdade a 45 

maior parte dos conteúdos é de MIAI, e a carga horária relacionada à Pediatria é de cerca de 46 

40 horas. A proposta é de que, neste momento, para ficarmos coerentes em relação ao que 47 

consta no PPC, que façamos essa adequação, com a previsão de ao longo do tempo 48 

reoganizarmos de maneira a trazer para MICA conteúdos que estão dispersos em módulos 49 

diferentes de MIAI para compor uma disciplina de MICA com carga horária maior. Nesse 50 

momento não temos condições de fazer isso, mas a proposta é de fazer essa adequação a 51 

médio prazo. A Professora Claudete informou que será feita uma varredura, por um grupo 52 

de professores, dos conteúdos do 5º ao 8º períodos, comparando com a ementa original, para 53 

que o conteúdo que não esteja contemplado nestes períodos seja aplicado durante o 54 

Internato. 4) Transformação de MIAI I em disciplina teórico-prática, já que inclui os 55 

conteúdos de Semiologia. A Profª Cristina Asvolinsque informou que a semiologia já é 56 

uma disciplina prática, sempre foi muito mais prática do que teórica. Os percentuais de 57 

carga teórica/prática ainda serão definidos e levados ao Colegiado. 5) Vetar que os 58 

quadros de horários das disciplinas sejam modificados sem a anuência da 59 

Coordenação de Curso. O próximo ponto discutido foi uma solicitação do Prof. Carlos 60 

Faria sobre vetar que os quadros de horários das disciplinas sejam alterados por servidores 61 

da secretaria sem a anuência da Coordenação de Curso, sendo a mesma acatada pelo grupo. 62 

6) Divisão da carga horária de 200h da disciplina de MICA V pelos seus cinco módulos 63 

(Farmacologia, Medicina Laboratorial, Patologia, Pediatria e Radiologia), sendo, 64 

portanto, 40h para cada um. A palavra foi passada para a Profª Cristina Asvolinsque que 65 

confirmou esta divisão. 7) Adequação da disciplina de PGS II, que tem carga horária de 66 

45 h e é disciplina prática pela Matriz Curricular. A disciplina possui carga horária 67 

teórica e isso deverá ser adequado. 8) Atualização sobre as atividades da Extensão 68 

Universitária (Resolução CEPEx 567/2021). A palavra foi passada para a Profª Valéria 69 

Pagnin, coordenadora dos trabalhos. A Profª informou que foi feita uma reunião com a 70 

comissão de curricularização da extensão visando identificar as disciplinas que já têm um 71 

perfil de atividade de extensão e que podem, após discussão com os professores e NDE, 72 

designar uma parcela de suas cargas horárias para as atividades de extensão, sem modificar 73 

o conteúdo e/ou a carga horária das respectivas disciplinas. Será enviado aos coordenadores 74 

de períodos um e-mail explicando em maiores detalhes o que a comissão precisa e 75 



 

solicitando a cooperação. 9) Atualização do PPC (Projeto Pedagógico de Curso). Foi 76 

passada a palavra para a Profª Sandra Fonseca, que usou como exemplo a ementa da 77 

disciplina Bioquímica, e falou sobre o preenchimento de cada item do formulário de 78 

ementas visando à uniformidade do preenchimento pelos professores. A Profª Claudete 79 

sugeriu que todos os coordenadores de período supervisionem, ajudem e descentralizem o 80 

preenchimento destes formulários buscando uma padronização. A Profa Sandra Fonseca, 81 

juntamente com a Profa Adriana Pittella, estão responsáveis pela coordenação da 82 

atualização do nosso PPC, e as demandas de atualização serão encaminhadas para os 83 

responsáveis pelas respectivas disciplinas a fim de otimizarmos o tempo para a finalização 84 

da tarefa. 10) Discussão do regimento interno do NDE e 11) Discussão do regimento 85 

para os coordenadores de período. O Prof. Arnaldo perguntou aos presentes na reunião se 86 

havia alguma observação ou alteração a ser feita nos documentos, tanto no regimento 87 

interno do NDE quanto no regimento para os coordenadores de período. O Prof. Carlos 88 

Faria, a Profª Sandra Fonseca e a Profª Adriana Pitella fizeram sugestões, sendo as mesmas 89 

anotadas pelo Prof. Arnaldo, que sugeriu um tempo a mais para todos lerem e enviarem 90 

essas coonsiderações no privado para serem apresentadas na próxima reunião. 12) Informes 91 

gerais. A Profª Claudete informou sobre o edital da tutoria. Foi feita a seleção de uma tutora 92 

da pós-graduação, Karyne Pollo de Souza. A aluna selecionada é doutoranda da Pós-93 

graduação de Ciências Cardiovasculares, e ficará conosco de abril a dezembro do corrente 94 

ano. Trata-se de uma bolsista que fará o desenvolvimento das suas atividades e prestará 95 

suporte aos discentes do primeiro ao oitavo período. Sem mais assuntos a tratar, a reunião 96 

foi encerrada. 97 
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